
Orientacions per a la dinamització de l’activitat. Llegendes animades 

de la Costa Brava 

       

 

1. Contextualització de l’activitat 

Aquesta experiència es va dur a terme al llarg del primer trimestre del curs 2013/14 

amb tres grups d’alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Serrallarga de Blanes. El projecte 

pren com a base la tipologia textual de la narració, concretament de les llegendes, que 

s’inclou dins la programació curricular de l’assignatura de Llengua Catalana i literatura. 

 

2. Tasca final 

L’objectiu final és transformar una llegenda de mar en una breu animació feta amb la 

tècnica de l’stop-motion. Es tracta de “donar vida” als personatges d’un recull de 

llegendes del nostre entorn proper i d’aprendre a narrar uns fets de manera diferent, 

amb un suport digital. S’obté, així, un producte audiovisual fet íntegrament per l’alumne 

en col·laboració amb quatre companys o companyes més.  

 

3. Projecció de l’activitat 

Els alumnes dels tres grups de 2n d’ESO van poder veure tots els treballs de la resta 

de companys i companyes dels altres dos grups-classe. Les millors animacions van 

ser presentades en un parell de sessions del tercer trimestre als alumnes de 1r d’ESO 

en les classes de la meva companya del Departament de Llengua Castellana, Lourdes 

Domènech. Preteníem que els treballs servissin de motivació per als alumnes més 

petits de l’institut i que comprovessin que amb un ordinador, una càmera fixa, una mica 

de traça en construir ninos de plastilina o de cartró i moltes hores de paciència, es 

podien assolir resultats molt dignes. 

 

D’altra banda, la majoria dels audiovisuals es van penjar al meu bloc perquè els 

familiars i amics dels alumnes que ho volguessin  en poguessin gaudir. La responsable 

de la biblioteca escolar del curs passat també se’n va fer ressò al facebook de la 

biblioteca. 

 

4. Dinamització de la seqüència d’activitats 

1- El procés de treball es divideix en set fases que s’esmenten i s’expliquen de 

manera global durant la primera sessió. 

  

 



2- Compartim experiències i coneixements de l’alumnat 

A partir de preguntes es fan emergir les experiències i sabers que tenen els 

alumnes. Què és per a mi una llegenda? Amb què relaciono la paraula? Quines 

experiències recordo? Conec alguna llegenda?  

 

3- Lectura comprensiva de les llegendes: es llegeixen en veu alta algunes 

llegendes que s’extreuen del recull Llegendes de mar de la Costa Brava, de 

Miquel Martín. Es comenten els dubtes lèxics i de comprensió que puguin 

sorgir arran de la lectura dels textos. Es divideix el grup classe en petits equips 

de treball de 4 o 5 membres i se’ls assigna una llegenda diferent (pot repetir-se 

alguna llegenda depenent del nombre d’alumnes). Els alumnes convertiran el 

text original en un text molt més breu que acompanyarà les imatges de 

l’audiovisual. El nou text podrà incloure narració o diàlegs i podrà ser amb veu 

en off o en seqüències escrites que es combinin amb les imatges. 

 

4- Creació de l’storyboard: a partir d’alguns models de guions gràfics que es 

poden trobar a la xarxa, els alumnes hauran de crear un storyboard o guió 

gràfic amb vinyetes i text. Es recorden tots els conceptes apresos en treballar 

el còmic: canvis d’angles i de plans, expressions facials, etc. Cada vinyeta ha 

d’anar acompanyada d’un text que acoti els moviments dels personatges i totes 

les accions que es vulguin mostrar en l’audiovisual. La narració i els diàlegs 

que es vulguin incorporar també han de ser visibles en aquest storyboard. 

 

5- Visionat de vídeos explicatius i tutorials sobre la tècnica de l’stop-motion: es 

miren a classe i es comenten oralment. 

 

6- D’aquests vídeos se n’extreuen una sèrie de criteris que serviran per modelar 

els personatges amb plastilina o confeccionar-los amb cartró, si no es volen fer 

servir ninots, que és l’opció més senzilla. També cal crear un decorat que 

s’adeqüi al context espacial i temporal de la llegenda. 

 

7- Tria d’efectes sonors i de la banda sonora de l’animació: se subratlla la 

importància de la música per explicar els canvis de ritme, d’acció i en les 

transicions dels fotogrames. 

 

8- Edició senzilla de l’animació amb el programa Windows Movie maker. 

 

9- Exposició oral que presenti l’audiovisual a la resta de companys a partir d’un 

guió previ. 

 

La seqüència d’activitats treballades a classe va ocupar set sessions. La modelació 

dels personatges i del decorat, la tria dels efectes sonors i la música i l’edició de 

l’audiovisual la van fer els alumnes a casa i a classe anàvem resolent tots els dubtes. 

 


